Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
Association Hellénique de Genève
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Οκτώβριος 2011
Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι,
Σας παρακαλούμε να βρείτε στο ενημερωτικό μας περιληπτικά τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης και τις
επόμενες εκδηλώσεις μας.

Γενική Συνέλευση
Η τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου πραγματοποιήθηκε στις 05 Απριλίου 2011 ΑΙΘΟΥΣΑ MR70 Unimail,
κατά την οποία εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο και οι ελεγκτές ταμείου.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος :
Περικλής Μακρυθανάσης
Αντιπρόεδρος : Γρηγόρης Νοταρίδης
Γραμματέας : Κατερίνα Κουλετάκη
Ταμίας :
Νίκος Τσουράκης
Μέλη :
Σταύρος Κακούρος , Ασημίνα Γρηγορίου, Γρηγόρης Αντωναράκης.
Ελεγκτές ταμείου ψηφίζονται οι κ.κ. Στυλιανός Αντωναράκης και Κωνσταντίνος Αλιφέρης.
Γενική Συνέλευση 2011: περίληψη πεπραγμένων
Στην έκθεση πεπραγμένων του έτους 2010 ο κ. Π. Μακρυθανάσης απαρίθμησε τις εκδηλώσεις του ΣΕΓ κι
ευχαρίστησε τους φορείς και δωρητές που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή τους. Ο κ. Μακρυθανάσης
παρουσίασε τον ισολογισμό και τον απολογισμό εσόδων/εξόδων και διάβασε την έκθεση των ελεγκτών του
ταμείου. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα και τον απολογισμό και εξέφρασε τις ευχαριστίες της στο Δ.Σ.

Επόμενες εκδηλώσεις του ΣΕΓ
1. Ομιλία Δρ Γ. Βλαστού
Ο ΣΕΓ σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Καρκίνος του μαστού: πρόληψη και θεραπεία» του γυναικολόγου Δρ κ.
Γ. Βλαστου. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου στην αίθουσα M S130 (Uni Mail) και ώρα 19:30-20:30
στα ελληνικά και θα ακολουθήσει apéro. Βλέπετε και συνημμένη πρόσκληση.

2. Πάρτυ στο ξενοδοχείο Kempinski
Για 3η σας προσκαλούμε στο καθιερωμένο πλέον ετήσιο πάρτυ του συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 19
Νοεμβρίου και ώρα 21:00-02:00 στο foyer ABC (1ος όροφος) του ξενοδοχείου Kempinski. Τιμή εισόδου με ποτό 40.CHF. Βλέπετε και συνημμένη πρόσκληση.

3. Ομιλία καθ. κ. Δ. Νανόπουλου
Ο ΣΕΓ έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει ότι την 1η Δεκεμβρίου 2011 θα δοθεί ομιλία από τον καθηγητή φυσικής και
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Δ. Νανόπουλο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο
ενημερωτικό σημείωμα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη του ΣΕΓ που έχουν ήδη καταβάλει τη συνδρομή τους για το έτος
2010, καθώς και όλους εκείνους οι οποίοι μας στηρίζουν με τις ευγενικές δωρεές τους. Η οικονομική στήριξη που
προσφέρουν στο Σύλλογο μας είναι πολύτιμη. Η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος του ΣΕΓ είναι 50 CHF. Για όσα
μέλη το επιθυμούν και δεν έχουν καταβάλλει τη συνδρομή τους, υπενθυμίζουμε τα στοιχεία του λογαριασμού μας:
POSTFINANCE 12-16221-4, IBAN: CH4209000000120162214, BIC : POFICHBEXXX.
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΓ «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας
www.genevagreeks.ch.
Με τιμή,
το ΔΣ του ΣΕΓ
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Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης
Association Hellénique de Genève
NOS NOUVELLES
Octobre 2011
Chers membres, Chers amis,
Veuillez trouver ci-dessous le rapport de l'Assemblée Générale et nos prochains événements.

Assemblée Générale
L'assemblée générale annuelle de notre Association a eu lieu le 5 avril 2011 à UniMail (Hall MR70), au cours de
laquelle le nouveau Comité ainsi que les contrôleurs de comptes ont été élus.
Nouveau Comité
Président :
Periklis Makrythanasis
Vice-Président : Grigorios Notaridis
Secrétaire :
Katerina Kouletaki
Trésorier:
Nikolaos Tsourakis
Membres :
Stavros Kakouros, Asimina Grigoriou, Grigorios Antonarakis
Contrôleurs de comptes: Stylianos Antonarakis & Konstantinos Aliferis
Assemblée Générale 2011: rapport
Dans le rapport de l'année 2010, Mr P. Makrythanasis a résumé les événements de l’AHG, et a remercié ceux qui ont
aidé à leur réussite. En l'absence de Mr T. Theologou, Mr P. Makrythanasis a présenté le bilan et le rapport du
trésorier, et a lu le rapport des contrôleurs de comptes. L'AG a approuvé à l'unanimité le bilan et le rapport et a
exprimé ses remerciements au Comité.

Nos prochains événements
1. Conférence donnée par le Dr G. Vlastos
L'AHG vous invite à une conférence intitulée "Cancer du sein: Prévention et Traitement» donnée par le médecin
gynécologue, Dr G. Vlastos. La conférence aura lieu le 1 novembre à UniMail (Salle M S130) de 19h30 à 20:30, suivie
d'un apéro. La conférence sera en grec. Invitation ci-jointe.

2. Party au Grand Hôtel Kempinski
Pour la troisième fois nous vous invitons à la fête annuelle de notre association qui se tiendra le 19 novembre de
21:00 à 2h00 dans le foyer ABC (premier étage) du Grand Hôtel Kempinski. Prix d'entrée 40 CHF, avec une boisson
offerte. Invitation ci-jointe.

3. Conférence donnée par le Prof. D. Nanopoulos
L'AHG a la joie de vous annoncer la conférence qui sera donnée par le professeur de physique et membre de
l'Académie d'Athènes D. Nanopoulos, le 1 décembre. De plus amples détails sur le lieu et l’heure exacte vous seront
communiqués dans notre prochain bulletin.
Nous tenons à remercier tous les membres de l'AHG qui ont déjà payé leur cotisation pour l'année 2010, et tous
ceux qui nous soutiennent. Le soutien financier que vous offrez à notre Association est précieux. La cotisation
annuelle pour chaque membre de l'AHG est de 50 CHF. Pour nos membres qui souhaitent payer leur cotisation mais
qui ne l'ont pas encore fait, nous leur rappelons les détails de notre compte bancaire: POSTFINANCE 12-16221-4,
IBAN: CH4209000000120162214, BIC: POFICHBEXXX.
Ce bulletin "Nos Nouvelles" peut également se trouver dans notre site web www.genevagreeks.ch.

Le Comité de l'AHG
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